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ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №20 

Тема: Створення інтерактивних презентацій за допомогою програми 

Power Point. Використання ефектів мультимедіа та гіперпосилань на інші 

файли. 

Мета: Навчитись створювати інтерактивні презентації. Працювати 

творчо та самостійно. 

Самостійна творча робота 

1. Створіть одну із презентацій: „Вивчаючи дисципліну „Інформатика 

і комп’ютерна техніка” ми дізнали про ...”, „Будова ПЕОМ”, „Обчислювальна 

система”, „Моя майбутня професія”. Виберіть  авторозмітку першого слайда 

із запропонованого меню: титульний слайд. На ньому у підзаголовку вкажіть 

авторів слайду та групу. 

2. У слайдах мають бути присутні: графіка, звук, анімація, навігаційні 

сторінки та управляючі кнопки. 

3. Матеріал сторінок має бути естетично і художньо гарно 

оформлений.  

4. На кожному слайді створіть кнопки переміщення по слайдах 

(вперед, назад) та повернення на навігаційну сторінку. 

5. Збережіть слайд на диску в папці Power Point  у форматі *.ppt, та у 

форматі демонстрації презентації *.pps, присвоївши ім’я  ім’я prak_20. 

6. Продемонструйте свою презентацію групі. 

 

КОНТОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ 

1. Укажіть переваги кожного із засобів демонстрації презентацій 

(запишіть біля назви кожного засобу номери переваг 

- дошка і крейда: мультимедійний проектор: прозора плівка та 

слайдоскоп:  

Переваги: 

1. Висока якість зображення; 

2. Можливість показу анімації; 
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3. Незалежність від будь-якого обладнання; 

4. Відсутність потреби в комп’ютері; 

5. Можливість більше зацікавити тих, хто переглядає презентацію. 

 

2. Оберіть правильний формат збереження файлу, з’єднавши лінією 

розширення імені файлу з його призначенням 

 

Демонстрація на комп’ютері, де не 

встановлено Power Point 

 ppt 

   

План презентації для доповідача - 

структура 

 pptx 

   

Шаблон презентації  pot 

   

Презентація для Power Point 2003  pps 

   

Презентація для Power Point 2007  rtf 

 

 

3. Які з перелічених нижче об’єктів використовують тільки у слайдових 

презентаціях, тільки в потокових презентаціях, у презентаціях обох типів або не 

використовують в презентаціях взагалі? 

1) Анімаційні ефекти  5) Фрагменти тексту  9) Звукові 

ефекти 

2) Кадри   6) Діаграми   10) Автозміст та 

посилання 

3) Рисунки   7) Відео сюжети   11) Часова 

шкала 

4) Таблиці   8) Управляючі кнопки  12) Музичний 

супровід 
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